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Voorwoord
De westernsport is niet altijd even makkelijk te begrijpen. Met welk ras en voor welke discipline kun je je
inschrijven, voor welke wedstrijden en van welke verenigingen? Welke klassen zijn er? Ik, als ‘onervaren’
westernwedstrijdruiter, ben voor jullie in de wereld van de westernwedstrijden gedoken namens
WesternToday! Ik noem het de gebruikershandleiding van de Westernsport.
De gebruikershandleiding is onderverdeeld in verschillende rassen, want ondanks dat de westernsport voor ieder
ras toegankelijk is, kun je niet met elk ras meedoen bij wedstrijden van bepaalde verenigingen. In de handleiding
komen de volgende hoofdstukken aan bod: Quarter Horse, Paint Horse, Appaloosa, Arabische Volbloed en
overige rassen. Daarnaast komen er ook verschillende verenigingen aan bod. Algemene informatie over deze
verenigingen kun je vinden op www.westerntoday.com.
Kun je de informatie die jij zoekt niet vinden in deze handleiding? Stuur gerust een e-mail naar
redactie@westerntoday.nl en wij zoeken het voor je uit!

Eline Ruijs
Lelystad, maart 2014

WesternToday heeft met zorg de handleiding samengesteld, maar is niet aansprakelijk voor de juistheid van de
gegevens.
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1. Quarter Horse
Wanneer je in het bezit bent van een American Quarter Horse Assocation (AQHA) geregistreerde Quarter Horse
kun je lid worden van de Nederlandse Quarter Horse Association (NQHA) of de Belgian Quarter Horse
Association (BQHA). Deze twee verenigingen zijn speciaal voor Quarter Horse bezitters. De NQHA en BQHA
organiseren het hele jaar door op verschillende locaties wedstrijden voor jeugd, amateur en open ruiters. Per
2014 is het klassensysteem van de AQHA veranderd, en zo ook van de NQHA en de BQHA. Het nieuwe
klassensysteem is uitgewerkt in bijlage IV.
Om deel te mogen nemen aan de NQHA/BQHA wedstrijden, moet je lid zijn van de desbetreffende vereniging
(NQHA of BQHA). Tevens moet je voor het grotendeel van de klassen die deze verenigingen uitschrijven lid zijn
van de American Quarter Horse Association (AQHA).
Daarnaast hebben de NQHA en BQHA ook hun eigen jeugdteams. Een jeugdteam bestaat uit leden van tien tot
en met achttien jaar. De disciplines die verreden worden bij de NQHA/BQHA-wedstrijden zijn: halter, western
pleasure, reining, western horsemanship, showmanship at halter, trail, western riding, hunter under saddle, hunt
seat equitation, hunter hack en ranch pleasure. Meer weten over de inhoud van deze westerndisciplines? Kijk dan
hier: http://www.westerntoday.nl/westernrijden/disciplines.
Wanneer je in het bezit bent van een Quarter Horse kun je tevens lid worden van NRHA Belgium, DRHA, WRAN,
DTA, NCHAN en de KNHS Reining Vereniging. Dit zijn verenigingen die wedstrijden organiseren waar alle rassen
zijn toegestaan. De KNHS Reining Vereniging, NRHA Belgium en de DRHA organiseren wedstrijden specifiek
voor de discipline reining. De WRAN organiseert wedstrijden voor vrijwel alle disciplines. De DTA richt zich op de
discipline team penning en de NCHAN op de discipline cutting. Ook kun je meedoen aan de ‘all breed
onderdelen’ en de ‘mixed breed onderdelen’ van de wedstrijden georganiseerd door de AAHCH.

Zelf niet de eigenaar?
Wanneer je zelf niet de eigenaar bent van het desbetreffende paard, maar toch wedstrijden wil rijden, hoeft dit
geen probleem te zijn. Wel is het belangrijk om het even na te vragen bij de desbetreffende vereniging. Bij
sommige verenigingen moet zowel de eigenaar als de ruiter lid zijn voordat hij/zij mag starten, zoals bij de DRHA.

Klassensystemen
Wanneer je je ingeschreven hebt bij een vereniging kun je deelnemen aan wedstrijden. Dit gaat volgens een
klassensysteem. Echter vond men het nog niet ingewikkeld genoeg, want dit is niet bij iedere vereniging hetzelfde
geregeld. Benieuwd naar de meest voorkomende klassensystemen? De klassensystemen van de WRAN,
DAWRA, DRHA/NRHA Belgium en de NQHA/BQHA kun je vinden in bijlage I tot en met IV. De klassensystemen
van de overige verenigingen hebben veel gemeen van deze klassensystemen, na het lezen van bovenstaande
klassensystemen zijn die andere klassensystemen een makkie!
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2. Paint Horse
Wanneer je in het bezit bent van een APHA geregistreerde Paint Horse kun je lid worden van de Dutch Paint
Horse Club (DPHC). Dit is een vereniging speciaal voor Paint Horse bezitters. De DPHC organiseert het hele jaar
door op verschillende locaties wedstrijden voor jeugd, amateur en open ruiters. Om deel te nemen aan de
wedstrijden dien je lid te worden van deze vereniging. Voor het grotendeel van de klassen die de DPHC uitschrijft
dien je ook lid te zijn van de American Paint Horse Association (APHA).
Daarnaast heeft de DPHC ook haar eigen jeugdteam. Dit team bestaat uit leden tot en met achttien jaar. De
DPHC biedt hen o.a. de mogelijkheid om clinics te volgen met hun Paint Horses. Om het jaar selecteert de DPHC
een klein gezelschap jeugdruiters uit het team en zij mogen dan de DPHC vertegenwoordigen tijdens de Youth
World Games in Texas. De disciplines die verreden worden bij de DPHC-wedstrijden zijn: halter, in hand trail,
hunter under saddle, pleasure, trail, horsemanship en reining. Meer weten over de inhoud van deze
westerndisciplines? Kijk dan hier: http://www.westerntoday.nl/westernrijden/disciplines.
Wanneer je in het bezit bent van een Paint Horse mag je tevens lid worden van NRHA Belgium, DRHA, WRAN,
DTA, NCHAN en de KNHS Reining Vereniging. Dit zijn verenigingen die wedstrijden organiseren waar alle rassen
zijn toegestaan. De KNHS RV, NRHA, NRHA Belgium en de DRHA organiseren wedstrijden specifiek voor de
discipline reining. De DTA richt zich op de discipline team penning en de NCHAN op de discipline Cutting. Ook
kun je meedoen aan de ‘all breed onderdelen’ en ‘mixed breed onderdelen’ van de wedstrijden georganiseerd
door de AAHCH.

Zelf niet de eigenaar?
Wanneer je zelf niet de eigenaar bent van het desbetreffende paard, maar toch wedstrijden wil rijden, hoeft dit
geen probleem te zijn. Wel is het belangrijk om het even na te vragen bij de desbetreffende vereniging. Bij
sommige verenigingen moet zowel de eigenaar als de ruiter lid zijn voordat hij/zij mag starten, zoals bij de DRHA.

Klassensystemen
Wanneer je je ingeschreven hebt bij een vereniging kun je deelnemen aan wedstrijden. Dit gaat volgens een
klassensysteem. Echter vond men het nog niet ingewikkeld genoeg, want dit is niet bij iedere vereniging hetzelfde
geregeld. Benieuwd naar de meest voorkomende klassensystemen? De klassensystemen van de WRAN,
DAWRA, DRHA/NRHA Belgium en de NQHA/BQHA kun je vinden in bijlage I tot en met IV. De klassensystemen
van de overige verenigingen hebben veel gemeen van deze klassensystemen, na het lezen van bovenstaande
klassensystemen zijn die andere klassensystemen een makkie!
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3. Appaloosa
Wanneer je in het bezit bent van een ApHC geregistreerde Appaloosa kun je lid worden van de American
Appaloosa Horse Club Holland (AAHCH). Dit is een vereniging speciaal voor Appaloosa-bezitters. De vereniging
organiseert het hele jaar door op verschillende locaties wedstrijden voor jeugd, beginners, amateur en open
ruiters. Om deel te nemen aan de wedstrijden dien je lid te zijn van zowel de Nederlandse als de Amerikaanse
Appaloosa Horse Club.
De wedstrijden georganiseerd door de AAHCH bestaan uit een aantal onderdelen, namelijk: all breed, mixed
breed en een onderdeel alleen voor de AAHCH. In het all breed onderdeel mogen alle rassen meedoen en
paarden met een registratie van de ApHC, DAWRA, APHA of de AQHA mogen meedoen met de Mix Breed
onderdelen. De disciplines die verreden worden bij de AAHCH-wedstrijden zijn: halter, western showmanship,
reining, western equitation, trail, in hand trail, showmanship at halter, hunter in hand, western riding, hunter under
saddle, hunt seat equitation en barrel racing. Meer weten over de inhoud van deze westerndisciplines? Kijk dan
hier: http://www.westerntoday.nl/westernrijden/disciplines.
Wanneer je in het bezit bent van een Appaloosa mag je tevens lid worden van de NRHA Belgium, DRHA, WRAN,
DTA, NCHAN en de KNHS Reining Vereniging. Dit zijn verenigingen die wedstrijden organiseren waar alle rassen
zijn toegestaan. De KNHS RV, NRHA, NRHA Belgium en de DRHA organiseren wedstrijden specifiek voor de
discipline reining. De DTA richt zich op de discipline team penning en de NCHAN op de discipline Cutting.

Zelf niet de eigenaar?
Wanneer je zelf niet de eigenaar bent van het desbetreffende paard, maar toch wedstrijden wil rijden, hoeft dit
geen probleem te zijn. Wel is het belangrijk om het even na te vragen bij de desbetreffende vereniging. Bij
sommige verenigingen moet zowel de eigenaar als de ruiter lid zijn voordat hij/zij mag starten, zoals bij de DRHA.

Klassensystemen
Wanneer je je ingeschreven hebt bij een vereniging kun je deelnemen aan wedstrijden. Dit gaat volgens een
klassensysteem. Echter vond men het nog niet ingewikkeld genoeg, want dit is niet bij iedere vereniging hetzelfde
geregeld. Benieuwd naar de meest voorkomende klassensystemen? De klassensystemen van de WRAN,
DAWRA, DRHA/NRHA Belgium en de NQHA/BQHA kun je vinden in bijlage I tot en met IV. De klassensystemen
van de overige verenigingen hebben veel gemeen van deze klassensystemen, na het lezen van bovenstaande
klassensystemen zijn die andere klassensystemen een makkie!
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4. Arabische Volbloed
Wanneer je in het bezit bent van een paard met minimaal 50% Arabisch bloed kan je lid worden van de Dutch
Arabian Western Riding Association (DAWRA). Dit is een vereniging speciaal voor Arabische Volbloed bezitters.
De DAWRA organiseert het hele jaar door op verschillende locaties wedstrijden voor beginners, amateur en open
ruiters. De disciplines die verreden worden bij de DAWRA-shows zijn: disciplines voor junioren, reining, western
riding, trail, in hand trail, western pleasure, western horsemanship, showmanship at halter, versatile horse, hunter
under saddle en freestyle reining. Meer weten over de inhoud van deze westerndisciplines? Kijk dan hier:
http://www.westerntoday.nl/westernrijden/disciplines.
Wanneer je in het bezit bent van een Arabische Volbloed mag je tevens lid worden van de NRHA Belgium,
DRHA, WRAN, DTA en NCHAN. Dit zijn verenigingen die shows organiseren waar alle rassen zijn toegestaan.
De NRHA, NRHA Belgium en de DRHA organiseren shows specifiek voor de discipline reining. De WRAN
organiseert shows voor vrijwel alle disciplines. De DTA richt zich op de discipline team penning en de NCHAN op
de discipline Cutting. Ook kun je meedoen aan de ‘all breed onderdelen’ en de ‘mixed breed onderdelen’ van de
shows organiseert door de AAHCH.

Zelf niet de eigenaar?
Wanneer je zelf niet de eigenaar bent van het desbetreffende paard, maar toch wedstrijden wil rijden, hoeft dit
geen probleem te zijn. Wel is het belangrijk om het even na te vragen bij de desbetreffende vereniging. Bij
sommige verenigingen moet zowel de eigenaar als de ruiter lid zijn voordat hij/zij mag starten, zoals bij de DRHA.

Klassensystemen
Wanneer je je ingeschreven hebt bij een vereniging kun je deelnemen aan wedstrijden. Dit gaat volgens een
klassensysteem. Echter vond men het nog niet ingewikkeld genoeg, want dit is niet bij iedere vereniging hetzelfde
geregeld. Benieuwd naar de meest voorkomende klassensystemen? De klassensystemen van de WRAN,
DAWRA, DRHA/NRHA Belgium en de NQHA/BQHA kun je vinden in bijlage I tot en met IV. De klassensystemen
van de overige verenigingen hebben veel gemeen van deze klassensystemen, na het lezen van bovenstaande
klassensystemen zijn die andere klassensystemen een makkie!

7

5. Overige rassen
Als je een ander ras bezit dan de Quarter horse, Paint Horse, Appaloosa of Arabische Volbloed, heb je een ruime
keus aan verenigingen. Zo heb je de KNHS Reining Vereniging, NRHA Belgium en de DRHA. Dit zijn
verenigingen die zich specifiek richten op de discipline reining. Een andere vereniging is de WRAN. Deze
vereniging richt zich op vrijwel alle onderdelen en organiseert het hele jaar door wedstrijden op verschillende
locaties. Voor de discipline team penning kan het beste gekozen worden om lid te worden van de Dutch
Teampenning Association (DTA). Voor de discipline cutting is de National Cutting Horse Association Netherlands
in het leven geroepen. Daarnaast kun je meedoen aan de ‘all breed onderdelen’ van de wedstrijden
georganiseerd door de American Appaloosa Horse Club Holland.
Meer weten over de inhoud van de westerndisciplines? Kijk dan hier:
http://www.westerntoday.nl/westernrijden/disciplines.

Zelf niet de eigenaar?
Wanneer je zelf niet de eigenaar bent van het desbetreffende paard, maar toch wedstrijden wil rijden, hoeft dit
geen probleem te zijn. Wel is het belangrijk om het even na te vragen bij de desbetreffende vereniging. Bij
sommige verenigingen moet zowel de eigenaar als de ruiter lid zijn voordat hij/zij mag starten, zoals bij de DRHA.

Klassensystemen
Wanneer je je ingeschreven hebt bij een vereniging kun je deelnemen aan wedstrijden. Dit gaat volgens een
klassensysteem. Echter vond men het nog niet ingewikkeld genoeg, want dit is niet bij iedere vereniging hetzelfde
geregeld. Benieuwd naar de meest voorkomende klassensystemen? De klassensystemen van de WRAN,
DAWRA, DRHA/NRHA Belgium en de NQHA/BQHA kun je vinden in bijlage I tot en met IV. De klassensystemen
van de overige verenigingen hebben veel gemeen van deze klassensystemen, na het lezen van bovenstaande
klassensystemen zijn die andere klassensystemen een makkie!
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Bijlagen
Bijlage I. Uitleg klassensysteem WRAN
De WRAN maakt onderscheid tussen zeven klassen/levels, namelijk (van laag naar hoog): jeugdklasse, L5 tot en
met L1 en de topklasse. De jeugdklasse is bedoeld, zoals de naam al zegt, voor de jeugd. Er mag deelgenomen
worden vanaf zeven jaar en de ruiter behoort dan tot de jeugdklasse tot en met zijn/haar achttiende verjaardag.
Er is tevens een novice-jeugdklasse, deze klasse is bedoeld voor de jeugd die zich bevindt op L3 en L4 niveau.
De L5 wordt gezien als de kidsklasse en deze is bedoeld voor ruiters van zeven tot en met dertien jaar. In deze
klassen leert de deelnemer om te gaan met de procedures die gelden op een westernwedstrijd. Ben je ouder?
Dan mag je gelijk starten in de L4, waar ruiters deelnemen vanaf tien jaar. In de L5 kunnen geen promotiepunten
worden toegekend. Wanneer de leeftijd van tien is bereikt mag de ruiter vrijwillig promoveren naar de L4.
Wanneer de ruiter het veertiende levensjaar ingaat, moet hij/zij promoveren.
In de L4 wordt er van de deelnemer en het paard de basisgangen en – manoeuvres van de westernsport
verlangd. Hierbij ligt de nadruk meer op de techniek- en minder op de snelheid van de uitvoering van deze
manoeuvres. De hierop volgende L3 wordt er een vlottere uitvoering van de manoeuvres verwacht, en sneller
achter elkaar gevraagd. De L2-klasse is bedoeld voor de gevorderde westernruiter. Er wordt in deze klasse
verwacht dat de ruiter en het paard de manoeuvres technisch correct en met een zekere vlotheid uitvoeren. De
één na laatste klasse is de L1. De klasse is bedoeld voor de vergevorderde westernruiter. De manoeuvres
moeten technisch correct en zeer vlot worden uitgevoerd. Ook bij de Topklasse wordt dit verwacht. Deze klasse is
bedoeld voor de zeer ervaren en professionele westernruiter.
Vanaf de L4 tot en met de topklasse moeten er steeds 75 punten worden verdiend voordat er gepromoveerd mag
worden naar de volgende klasse. De WRAN organiseert WRAN-A en WRAN-B wedstrijden door heel het land.
Het belangrijkste verschil is dat bij de WRAN-B wedstrijden de behaalde punten dubbel tellen.
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Bijlage II. Uitleg klassensysteem DAWRA
De DAWRA maakt gebruik van vier klassen/levels, namelijk: Beginner Walk & Jog, Beginner, Amateur en Open.
De klasse Beginners Walk & Jog is bedoeld als instapniveau en bedoeld voor de beginnende wedstrijddeelnemer
vanaf zeven jaar op een eigen, maar ook op een manegepaard. De hierop volgende klasse is de Beginners
klasse. In deze klasse ligt de nadruk meer op de techniek van de uitvoering dan op de snelheid waarmee het
uitgevoerd wordt. De Amateur klasse is bedoeld voor de vergevorderde westernruiter. In deze klasse wordt
verwacht dat de manoeuvres technisch correct en met een zekere vlotheid worden uitgevoerd. De laatste klasse,
de Open, is bedoeld voor de zeer ervaren en professionele westernruiter. De manoeuvres moeten hier technisch
correct en zeer vlot worden uitgevoerd.
Om naar de volgende klasse te kunnen en mogen promoveren, moet de ruiter minimaal twintig punten behaald
hebben. De ruiter mag dan vrijwillig promoveren. Bij veertig punten is de ruiter verplicht om te promoveren.
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Bijlage III. Uitleg klassensysteem DRHA/NRHA Belgium
De DRHA en de NRHA Belgium schrijven veel verschillende klassen uit. De meeste zijn NRHA USA klassen,
maar sommige zijn DRHA / NRHA Belgium klassen. Bij deze laatste klassen hoef je niet een NRHA USA
lidmaatschap te hebben. Let hierbij op dat je om mee te doen aan NRHA klassen een NRHA Competition License
moet aanvragen voor je paard. De DRHA of de NRHA Belgium kan je hierbij helpen.
















Youth 14-18 en Youth 13 & Under (NRHA)
Green as Grass (DRHA)
Rookie level 1 & 2 (NRHA)
Limited Non Pro (NRHA)
Intermediate Non-Pro (NRHA)
Non-Pro (NRHA)
Snaffle bit Hackamore 5 years & under Non Pro (NRHA)
Snaffle Bit Hackamore 4 Years & under Open (NRHA)
Rookie Professional (NRHA)
Limited Open (NRHA)
Intermediate Open (NRHA)
Open (NRHA)
Any Horse Any Rider (DRHA)
National Open / Non Pro (NRHA Belgium)
Beginners & Beginners Youth (NRHA Belgium)

Youth
De NRHA kent verschillende jeugdklassen, namelijk de Youth 14-18, Youth 13&Under en de Youth Short Stirrup
voor kinderen van 10 jaar en jonger. Deze laatste klasse wordt bijna nooit uitgeschreven in Nederland en België.
De klasse verdeling is dus op basis van de leeftijd van de jeugdruiter.
Green as Grass
De laagste klasse waarin gestart kan worden is de Green as Grass. In deze klasse mag er gereden worden op
twee handen en op elk legaal (NRHA) bit. Wanneer je aan deze klasse mee wilt doen, mag je aan het begin van
het kalenderjaar niet meer dan €135,- prijzengeld hebben verdiend. De klasse is daarnaast enkel toegestaan voor
Non Pro ruiters.
Rookie 1 & 2
De tweede klasse is de Rookie en ook deze heeft twee levels. Beide levels zijn toegankelijk voor ruiters met een
geldig NRHA Non Pro lidmaatschap. In de Rookie 1 mogen de ruiters niet meer dan $500,- lifetime earnings
hebben en ze mogen niet meer dan 100 punten in de jeugd klasse verdiend hebben. In de Rookie 2 ligt deze
grens iets hoger, want dan mag je tot $1500,- lifetime earnings hebben en niet meer dan 200 punten in de
jeugdklassen. In zowel de Rookie 1 als de Rookie 2 mag het paard enkel op één hand geshowd worden.
Non Pro
De Non Pro klassen zijn toegankelijk voor elke ruiter met een geldig NRHA Non Pro lidmaatschap. Dit zijn ruiters
die zich niet beroepsmatig met de sport bezighouden. Een Non Pro ruiter mag dus geen paarden trainen en/of les
geven tegen betaling. De Non Pro klassen zijn weer opgedeeld in drie levels, namelijk de Limited Non Pro,
Intermediate Non Pro en de Non Pro.
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De verschillen liggen in de lifetime earnings, oftewel het totale bedrag dat de ruiter verdiend heeft tijdens NRHAwedstrijden. Bij de Limited Non Pro ligt de grens bij de $10.000 aan lifetime earnings, bij de intermediate Non Pro
ligt de grens bij het bedrag van $10.000 dat is verdiend in de twee voorafgaande kalenderjaren en bij de Non Pro
maakt het niet uit hoeveel de ruiter gedurende zijn levensjaren heeft verdiend. De Non Pro klasse is de hoogste
klasse en vaak mogen de deelnemers van deze klasse niet meer in de Limited en/of Intermediate Non Pro
starten.
Snaffle Bit Hackamore klassen
De Snaffle Bit Hackamore 5 years & under Non-Pro is bestemd voor Non-Pro ruiters met paarden van vijf jaar of
jonger. Daarnaast mag er enkel gereden worden op een snaffle bit of hackamore. De klasse Snaffle bit
Hackamore 4 years & under Open is bestemd voor Open ruiters met paarden van vier jaar of jonger.
Rookie Professional
De Rookie Professional is bestemd voor de beginnende open ruiter die niet meer dan $2.500 lifetime earnings
heeft verdiend op NRHA-wedstrijden. Deze klasse is bedoeld voor de beginnende trainer / open ruiter. Een ruiter
met een Non Pro card mag niet aan de Rookie Professional meedoen.
Open
De Open klassen zijn, net zoals de Non Pro, opgedeeld in drie levels, namelijk de Limited Open, Intermediate
Open en de Open. Aan de Limited Open mag elke ruiter meedoen die maximaal $10.000 aan lifetime earnings
heeft verdiend op NRHA-wedstrijden. De Intermediate Open is voor de open ruiters die gedurende de aan het
kalenderjaar voorafgaande twee kalenderjaren niet meer dan $17.500 hebben verdiend op NRHA-wedstrijden. In
de Open klasse mag iedere ruiter met elk paard starten. Het maakt in deze klasse niet uit hoeveel de ruiter
gedurende zijn/haar levensjaren op NRHA-wedstrijden heeft verdiend. De Open klasse is de hoogste klasse en
hier doen vaak ruiters aan mee die niet meer mogen starten in de Limited Open en/of Intermediate Open.
Novice Horse Open / Non Pro
Deze klasse is verdeeld in twee categorieën en is gebaseerd op de lifetime earning van het paard. De Novice
Horse level 1 is enkel voor paarden die niet meer dan $5.000 aan lifetime earnings hebben en categorie 2 is
enkel voor paarden die niet meer dan $25.000 lifetime earnings hebben.
Any Horse Any Rider
Tot slot de klasse ‘Any Horse Any Rider’. De DRHA heeft deze klasse is met ingang van 2014 op haar
programma staan. Om aan deze klasse mee te mogen doen, moet je lid zijn van de DRHA. Zoals de naam van
de klasse al zegt, is deze klasse bestemd voor elke ruiter en elk paard. De paarden mogen op elk legaal bit
gereden worden op één of twee handen. Daarnaast mogen Non Pro Ruiters paarden starten die niet in hun bezit
zijn, mits de eigenaar tevens lid is van de DRHA. Voor deze klasse geldt geen limiet op lifetime earnings.
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Bijlage IV. Uitleg klassensysteem NQHA/BQHA
Sinds 1 januari 2014 is het klassensysteem van de AQHA veranderd, en zo ook van haar dochterorganisaties: de
NQHA en de BQHA. Het klassensysteem is nu opgedeeld in drie divisies, namelijk: Open, Amateur en Youth. Niet
anders dan eerst hoor ik je zeggen. Maar niets is minder waar. Onder deze drie divisies hangt een apart
levelsysteem.
Youth
Om te beginnen met de divisie Youth. Deze divisie is bedoeld voor de niet-professionele jeugdruiters tot en met
achttien jaar. De puntentelling en de levels gaan binnen deze divisie op basis van de resultaten van de ruiter, en
geldt voor elke discipline afzonderlijk. De divisie is opgesplitst in twee categorieën. Eén categorie voor ruiters van
dertien jaar en jonger en één categorie van veertien jaar tot en met achttien jaar. De divisie Youth heeft drie
levels, namelijk level 1, 2 en 3. Level 1 was voorheen de Novice klasse. In level 1 heb je pas na tien jaar de
mogelijkheid om vrijwillig te degraderen naar een lager level. Hiermee wordt de Rookie-klasse bedoeld. Deze
wordt later toegelicht. In level 1 mag de ruiter in de voorgaande drie jaren niet meer dan 25-42 punten hebben
verdiend. De puntengrens bij dit level is afhankelijk van de discipline. De volgende puntengrenzen zijn bekend:







Western Pleasure: 30 punten
Trail: 42 punten
Western Horsemanship: 28 punten
Halter: 35 punten
Hunter Under Saddle: 29 punten
Showmanship: 40 punten

Wanneer de puntengrens is bereikt, moet de ruiter promoveren naar level 2. Dit was voorheen de Intermediateklasse. In level 2 heb je op ieder moment de mogelijkheid om vrijwillig te degraderen. De puntengrenzen zijn ook
bij dit level verschillend per discipline. Hier gelden de punten die behaald zijn in de voorgaande drie jaren.
Wanneer ook deze puntengrens is bereikt, moet de ruiter promoveren naar het laatste level, namelijk level 3. In
dit level zijn geen puntengrenzen en gelden de punten voor drie jaar.
Amateur
De tweede divisie is de divisie Amateur. Deze divisie is bedoeld voor de volwassen niet-professionele ruiter. De
puntentelling en de levels gaan binnen deze divisie op basis van de resultaten van de ruiter. Voor de divisie
Amateur geldt hetzelfde levelsysteem als bij de divisie Youth. Enkel de categorieën zijn verschillend. Waar de
divisie Youth is opgedeeld in de categorieën 13 & under en 14 & Over is de divisie Amateur opgedeeld in de
categorieën Regular en Select. De categorie Regular is voor volwassen ruiters tot vijftig jaar en de categorie
Select is voor ruiters vanaf vijftig jaar.
Open
De laatste divisie is de divisie Open. Deze divisie is bedoeld voor de professionele ruiter. De puntentelling en de
levels gaan binnen deze divisie niet op basis van de resultaten van de ruiter, maar op basis van de resultaten van
het paard. De divisie Open is opgedeeld in twee categorieën, namelijk: Junior en Senior. De categorie Junior is
bedoeld voor paarden van vijf jaar en jonger en de categorie Senior is bedoeld voor paarden van zes jaar en
ouder. Ook de divisie Open heeft drie levels, namelijk level 1, 2 en 3. Level 1 was voorheen de Green-klasse. In
dit level mag het paard gedurende zijn levensjaren niet meer dan 25 punten verdiend hebben in de
desbetreffende discipline. Er is in dit level geen mogelijkheid om te degraderen naar een lager level, die later
toegelicht zal worden.
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Wanneer de 25 punten bereikt zijn, moet de ruiter met dit paard promoveren naar level 2. Dit was voorheen de
Progressive-klasse. Hier gelden per discipline verschillende puntengrenzen. Hier gelden de punten die door het
paard in de voorgaande drie jaren behaald zijn. Er is ook in dit level geen mogelijkheid tot de degraderen naar
een lager level. Wanneer de puntengrens van de desbetreffende discipline is bereikt, moet de ruiter met het
paard promoveren naar level 3. In dit level zijn er geen puntengrenzen en gelden de punten voor drie jaar.
Rookie
De Rookie-klasse is de laagste klasse en is toegankelijk voor ruiters uit elke divisie. De Rookie is de instapklasse. De puntengrens ligt in deze klasse bij 9,5 punten. Bij het bereiken van deze puntengrens moet de ruiter
en/of het paard promoveren naar een hogere klasse in zijn/haar divisie.

14

